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 املستخلص:
 الخدمات  تقديم  لتحديات  استجابتها  كيفيةو   الرقمية؛  المكتبة  ووظيفة  بيئة  مهدع  ت    أن  يمكن  وكيف   اإللكتروني  م يالتعل  مفهوم  الدراسة  هذه  تتناول

استعانت  في المكتبات.    الحديثة  تكنولوجيا اإلعالم واإلتصالاستخدام  باعتبارها المرحلة التي بدأ فيها تعزيز    اإللكترونيين  للمتعلمين  األساسية
من طرف مكتبة جامعة امحمد بوقرة بالجزائر، مكتبة جامعة   المقد مة  إلى أهم الخدمات اإللكترونية  للت طرق   الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي

 ISOلملك عبد العزيز بالسعودية ومكتبة جامعة فرجينيا كومنولث بالواليات المتحدة األمريكية في إطار معيار خدمات المكتبات الرقمية  ا
دة لتقديم الخدمات المكتبية اإللكترونية التي  1توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:.    2789 . استعملت المكتبات محل الدراسة أساليب م تعد 

كورونا. تداعيات  تبن يها  في  ساهمت  مبتكرة  وأخرى  مشتركة  أساليب  بين  ما  التجربة  .  2تباينت  من  العالم  مستوى  على  المكتبات  استفادت 
برتها فرصة أكثر من أن تكون أزمة، حيث أصبحت أكثر وعًيا بإدارة المخاطر وأكثر رغبة في التحول الرقمي واإلتاحة الرقمية الحالية واعت

المعلومات. باتت  3لمصادر  التي  مة  المقد  اإللكترونية  الخدمات  نوعية  في  الوطنية  الجهود  حساب  على  المبذولة  الدولية  الجهود  قت  تفو   .
 نظرا للبنية التقنية الضخمة التي تمتلكها هذه المكتبات.  اإللكترونيإلبتكار لدعم عملية التعليم مالمحها تت جه نحو ا

التعليم اإللكتروني؛ الخدمات اإللكترونية؛ المتعلمين اإللكترونيين؛ المكتبات الرقمية؛ جائحة كورونا؛ مكتبة جامعة امحمد بوقرة  الكلمات الدالة:
 زيز ؛ مكتبة جامعة فرجينيا كومنولث.؛ مكتبة جامعة الملك عبد الع

Abstract : 

This study addresses the concept of e-learning and how it can be consolidated by the environment and the 

function of the digital library. Moreover, it  deals with the responses that the e-learning concept brings to the 

challenges of providing basic services to online learners, as it is the stage in which the use of modern 

information and communication technologies (ICT) has been intensively strengthened in libraries. The study 

has used the descriptive and analytical approach to address the most important electronic services provided 

by the library of the M’hamed Bougara University in Algeria, the library of the University of King 

Abdulaziz in Saudi Arabia and the library of the Commonwealth University of Virginia in the United States 

of America under the ISO 2789 digital library services standard. This study has come out to several results, 

the most important of which are: 1. The libraries concerned use a variety of methods to deliver e-library 

services ranging between mainstream and innovative methods that have contributed to adapt to the Corona 

pandemic implications. 2. Libraries around the world have taken advantage of the current experience and 

have viewed it as an opportunity rather than a crisis, as they have become more aware of risk management 

and more interested in digital breakthrough and digital availability of sources of information as well. 

3.International efforts have greatly taken over national efforts regarding the quality of e-services which tend 

to be  more  innovative in supporting the online learning process thanks to the huge technical structure 

possessed by the above- mentioned libraries.Keywords: Corona pandemic ; digital libraries ; e-learners ; e-

learning ; King Abdulaziz University Library ; Library of the Commonwealth University of Virginia ; 

M’hamed Bougara University Library ; online service 

 : مقدمة
  عام  بشكل  المعلومات  ومراكز  للمكتبات  تحدياتو   فرًصا  روف    قد  اإللكترونيين  المتعلمين  عدد  وزيادة  العالم   حول  اإللكتروني  ميالتعل  انتشار  إن  

 ولكن. الرقمية األكاديمية البيئة تطوير في نشطاً  مساهماً  لتصبح فوضةم   هذه األخيرة أصبحت ناحية، فمن. خاص بشكل الجامعية والمكتبات
التي ترتكز بالدرجة األولى   الرقمية البيئة  في  للمستخدمين  المناسبة  الخدمات  وتقديم  تصميم  في  تحديات  المكتباتهذه    تواجه  أخرى،   ناحية  من

روادها احتياجات  دراسة   على  التعرف  هو  اإللكتروني  األكاديمي  المجتمع  احتياجات  تلبية  في  الرئيسي  النجاح  عامل  فإن    لذا  ، على 
إشراك.  واحتياجاتهم  الرقمية  ميالتعل  بيئة  في  اإلنترنت  عبر  المستخدمين وجوب   بنفس   اإللكتروني  لمالتع  مجتمع  الجامعية  المكتبات  ومنه 

 الفع    بشكل  احتياجاتهم  تلبي  التي  والخدمات  المجموعات  تطوير  المكتبات الجامعية مستفيديها في البيئة التقليدية في  بها  ت شرك  التي  الطريقة
بين    .1واستباقي توظيف    لدعم  الرقمية   المكتبة  إدخالاإللكتروني    ميالتعل  لتحديات  الطبيعية  ستجاباتاإلمن  خالل  من  العملية  هذه 

  الجديدة   التعلم  بيئة  في  المكتباتهذا النوع من    دور   حول   سؤاالً   أثارتالحديثة وفي مقدمتها الحاسوب وشبكة اإلنترنيت والتي    تالتكنولوجيا
ب ات فاق اإللكتروني   ميالتعل  بيئةالمسماة  ظل    تم  حيث    التعليم،  مشهد  كبير  لبشك  غي ر  التكنولوجي  التقدم  أن    على  نيواألكاديمي  الخبراء  في 

العملية  لتقديم  اإلنترنت  تقنيات  استخدام  زيادة  عن  اإلعالن بـ: تحت ما  هذه   المتعلم  متطلبات   ألن    نظًراو   .2" اإللكترونية  ميالتعل  ثورة"  ي عرف 
من    وأفضل  أكثر  بخدمات  المستخدمين  لتزويد  إضافي   جهد   بذل  الرقمية   المكتبات  على   نيتعي    3تعقيًدا  وأكثر  تحديًدا   أكثر  أصبحتاإللكتروني  
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الخدمات    هتماماإل  محل  المحتوى   إلى  السلس  وصولبال  تسمح  خدمات  تطوير  خالل نوعية  د  ت حد  التي  المعايير  ضبط  يستدعي  ما  وهو 
صر حت   اإلستثنائية.  الظروف  ظل  في  خاصة  اإللكتروني  التعليم  لتفعيل  الرقمية  المكتبات  في  توفرها  الواجب  اإلتحاد "  IFLAاإللكترونية 

جملة من  ل توياتها قامت باستحداث والت رويج  " في موقعها الرسمي على أن  المكتبات على مختلف مسالدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات
بسبب سياسة الغلق التي ف رضت عليها جر اء أزمة كورونا كمحاولة منها لدعم التعليم اإللكتروني والمشاركة في المحافظة    الرقمية  خدماتال

  أدوات تطوير على مااليا جامعة مكتبة تعمل و  افتراضية، معارض بتنظيم الوطنية فرنسا مكتبة قامت المثال سبيل لى على الصحة العامة، فع
  .4البالد أنحاء جميع في األطباء لخدمة  COVID-19 وباء حول  األدلة واسترجاع  اإلنترنت عبر كتشافاإل لتسهيل

المعلومات  المكتباتأ عتبرت    اإلشكالية: مصادر  توفير  خالل  من  العلمي  البحث  خدمة  على  المسؤولة  الجهة  العصور  مر   التي  على 
 المجتمع  في  األحيان  بعض  فيا  دوره  تناقص  بشأندائم    قلقنجد بأن  هذه المكتبات تعيش في    واليوم،  .التعلم  عملية  في  الباحثين  يستخدمها

م بها الخدمات التعليمية بما فيها اإللكترونية.    التعليم اإللكتروني الذي أصبح مطالًبا بالت جديد واإلبتكار  انتشار في ظل في األساليب التي ًتقد 
الدراسة التي تبحث في   الحالية  للتحديات  المكتباتهذه    استجابةوبالتالي   المكتبة الرقمية. وهو ما يمثل محور هذه  التحول نحو  يتمثل في 

اإللكتروني من خالل   للتعليم  المكتبات  النوع من  المقد مةكيفية تشجيع هذا  اإللكترونية  األساليب والخدمات  الضوء على    للمتعلمين   تسليط 
معيار    اإللكترونيين إطار  في  األمريكية  المتحدة  والواليات  السعودية  الجزائر،  من  كل  في  الجامعية  المكتبات  من  عي نة  طرف    2789من 

   وهو ما ساهم في صياغة التساؤل التالي: في ظل أزمة كورونافي دعم هذا النوع من التعليم للوقوف على الجهود المحلية والدولية المبذولة  
كيف تساهم الخدمات اإللكترونية المقّدمة من طرف المكتبات الجامعية محل الدراسة في تفعيل ودعم عملية التعليم اإللكتروني في ظل  

 جائحة كورونا؟
 التالية:ولقد تم صياغة األسئلة الفرعية 

 ماذا قدمت المكتبات الجامعية محل الدراسة للمتعلمين اإللكترونيين في أزمة كورونا؟.  -
 ما هي الطرق المت بعة لربط المكتبات الجامعية بالطالب والمناهج الدراسية لتوفير اتصال هادف بين أنشطة التعليم ومصادر التعلم؟. -
 أزمة كورونا؟.  هل استفادت المكتبات الجامعية عي نة الدراسة من -
فيما تمثلت الجهود الوطنية والدولية المبذولة من طرف المكتبات الجامعية محل الدراسة في مواجهة فيروس كورونا وتفعيل عملية التعليم  -

 اإللكتروني؟.
 أهداف الدراسة: 

 تسليط الضوء على:  إلى  الدراسة هذه تهدف
 اإللكتروني. ميالتعلعملية   دعم في الرقمية المكتبات دور  -
ل التعليم اإللكتروني.   -  حصر األساليب المبتكرة المستعملة في تقديم الخدمات اإللكترونية التي من شأنها أن ت فع 
 تقييم تجربة المكتبات الجامعية محل الدراسة في مساندة عملية التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا. -
 الخدمات اإللكترونية المقد مة من طرف المكتبات الجامعية محل الدراسة.  التحقيق في التحديات التي تواجه الوصول إلى  -

 الدراسة:   عّينة
  تطرقت الدراسة إلى موضوع الخدمات اإللكترونية المقد مة من طرف المكتبات الجامعية ومدى مساهمتها في تفعيل عملية التعليم اإللكتروني

، من خالل اتخاذ ثالثة 2019الممثلة بفترة الحجر الصحي نتيجة أزمة كوفيد   2020-2019خالل فترة السداسي الثاني من السنة الجامعية 
 امعية كعي نة للدراسة تمثلت في:مكتبات ج

 M’Hamed BOUGARA de Boumerdès  Bibliothèque de l'Université-الجزائر-مكتبة جامعة امحمد بوقرة ببومرداس -

ALGERIE 
 Bibliothèque de l'Université King Abdulaziz, Arabie saoudite -السعودية–مكتبة جامعة الملك عبد العزيز  -

    Unis-États -Bibliothèque de l'Université du Commonwealth de Virginie -أمريكا- فرجينيا كومنولثمكتبة جامعة  -
 المقاربة المنهجية: 
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لمعرفة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة ووصف وتحليل مواقع المكتبات الجامعية عي نة الدراسة المتاحة على الويب  
مته لمستعمليها في ظل جائحة كورونا. وقد ات بعنا المراحل التالية من أجل انجازها:   الدور الذي قد 

 تحديد المكتبات الجامعية الممثلة لعي نة الدراسة.  -
 . ISO 2789تحديد أنواع الخدمات الرقمية المقد مة من طرف المكتبات الجامعية عي نة الدراسة في إطار معيار  -
 تحديد السبل واآلليات المستعملة من طرف المكتبات عي نة الدراسة في دعم عملية التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا.  -
 البيئة الرقمية المكتبات من البيئة التقليدية إلى  .1

خاصة فيما يتعلق بالجانب الخدماتي، ساهمت هذه األخيرة  في تطور المكتبة وانتقالها من مرحلة  على المكتبات    أث رت التكنولوجيات الحديثة
 إلى أخرى على النحو التالي:  

" كل مجموعة منظمة من الكتب والدوريات المطبوعة  :هاعرف اليونسكو المكتبة على أن  ت  Traditional Library :  المكتبة التقليدية.1.1
الوثائق، يقوم   الذين يسهرون على الرد بأو كل األشكال األخرى من  العاملين المؤهلين  المعلوماتية اإل على تسييرها مجموعة من  حتياجات 

مؤسسة ثقافية اجتماعية توجد في مجتمع من المجتمعات تهدف لخدمة ذلك المجتمع عن طريق جمع   أو هي  ، 5والتربوية والترفيهية والبحثية"
 .6زيادة ثقافته وترقية حصيلته الحضارية على المواد الثقافية التي تساعد 

 Automated Library . المكتبة المحوسبة )اآللية(:2.1
الممتدة من   الفترة  إلى  المكتبات  األولى ألتمتة )حوسبة(  المحاوالت  تاريخ  الفترة محاوالت  1950إلى    1936يرجع  في هذه  ، حيث كانت 

  Ralph Parker، وكان    IBM( إلى جانب آلة قراءة  Cartes perforéesمتواضعة اعتمدت على استخدام البطاقات المثقبة هوليريث )
أين يتم إعداد بطاقة    1936ن استعمل هذه البطاقات في تخزين المعلومات واسترجاعها في عملية اإلعارة سنة  مدير جامعة تكساس أول م

ط م ثق بة لكل عملية إعارة تضم كل منها تاريخ اإلعارة، اسم المستعير، عنوان الوثيقة المعارة، ثم قام بتطبيق نفس النظام في عمليات ضب
سنة   الدوريات  سن1940سجالت  وفي  الكونجرس   1942ة  .  مكتبة  لتتمكن  النظام،  هذا  على  باإلعتماد  بنيوجرسي  العامة  المكتبة  قامت 

. وبتحليل ما سبق نستنتج بأن  أغلب األنظمة اآللية التي ظهرت في بداية  7األمريكية من إصدار أول فهرس تستخدم فيه البطاقات المثقبة 
متكاملة، تميز هذا النوع من المكتبات بأتمتة بعض وظائف المكتبة )خاصة وظيفة    استخدام الحاسوب في المكتبات كانت أنظمة آلية غير

 .8من المكتبات األول الجيل الموارد الموجودة في  عن  تختلف المتاحة في المكتبة التي لم   المواردفي  يريتغاإلعارة( باإلضافة إلى عدم ال
اإللكترونية3.1 ماديمكتبة    Electronic Library :.المكتبة  كيان  المعلومات    ذات  أوعية  من  ومتنوعة  مختلفة  مواد  على  تشتمل 

آلي متكامل يسمح بأتمتة جميع مراحل السلسلة الوثائقية، تدار بواسطة نظام    ،9مادية ورقمية  لكترونية، تقدم خدماتها في صورتينالتقليدية واإل
الفرعية النظم  األدنى من  الحد  به  اليتوافر  إلى هذا  الوصول  تم   ،( الستينيات  بداية سنوات  )المتكامل( مع  أين تمت محاولة  1961نظام   )

الطبية  الوطنية  بالمكتبة  آلية وإصدار كشاف خاص  الببليوغرافي بطريقة  البحث  إجراء عملية  إلى  المكتبة باإلضافة  حوسبة جميع وظائف 
NLM    من خالل نظام تحليل واسترجاع األدب الطبي المعروف  بمشروعMEDLARS    (Medical Literature Analysis and 

Retrieval)  196610والذي أدى بدوره إلى الوصول إلى نظام مكتبات آلي متكامل سنة. 
 لإلشارة   Library of the future“  ""  المستقبل  مكتبة"  عبارة  1965  سنة  Lickliderاستعمل  Digital Library .المكتبة الرقمية:4.1

المكتبة لإلشارة إلى    عن  1978سنة   Lancaster. F.W  12 كتب  بعد  وفيما  ،11بالكامل  جهاز الحاسوب  على   القائمة  للمكتبة  رؤيته  إلى
  في  بما الرقمية المكتبة مفهوم إلى لإلشارة األخرى  المصطلحات من العديد صياغة تملي ”paperless Library“ "ورق  بدون  مكتبة"مصطلح 

من خالل    1971  سنة  رقميةأول من قام بإنشاء مكتبة    Michael Stern Hart  يعتبرو .  13" جدران  بدون   المكتبة"و "  فتراضيةاإل  المكتبة"  ذلك
له إلى إتاحة مصادر المعلومات التي سقطت عنها قوانين الحماية  الذي سعى من خال   Gutenberg Projectما أطلق عليه اسم مشروع  

الذي  American Memory قامت مكتبة الكونجرس بإطالق مشروع الذاكرة األمريكية  1990مقابل. وفي عام  الفكرية على العامة بدون  
الرقمية  1995  سنة أخذ   الوطنية  المكتبة  إتاحة  National Digital Library مسمى  على  خالله  من  الكونجرس  مكتبة  تعمل  حيث   ،

اإل على  األمريكية  التاريخية  لإلالمصادر  النترنت  دراسًة   .14عامستخدام  الباحثين  من  للكثير  خصبا  مجاال  الرقمية  المكتبات  موضوع  شك ل 
  والمدارة  والمختارة  المنظمة  المعلومات  من  مجموعةالوصول إلى    للمستخدم  يوفر  إلكتروني  نظام  ":أنها  على  15Lynchيعرفها   وكتابَة، فمثال

 الشكل إلى تحويلها تم التي أو رقمي شكل في أصال المنتجة سواء معلومات رقمية، مصادر تقتني التي المكتبة تلكأو هي   ".بطريقة آلية
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 موسعة أو محلية كانت حواسيب سواء شبكة طريق عن إليها الولوج ويتاح آلي، نظام باستخدام بيليوغرافًيا ضبطها  وتجري عمليات الرقمي،
 .16ت اإلنترن شبكة عبر أو

اإل.  5.1 مكان  Virtual Libraryفتراضية:  المكتبة  أي  في  والمتواجدة  بينها  فيما  المرتبطة  الوثائقية  المصادر  وحدات  من  مجموعة 
 بدون   مكتبات"  بمصطلح  من المكتبات  الحديث  الجيل  هذا  توضيح  يمكن،  17تكون مرتبطة بالشبكة العنكبوتية العالمية  والمتوفرة في كل وقت،

التعاريف.  الويب  عبر  توفيرها  يتم  المكتبة  إلى   والوصول  والخدمات  الموارد  جميع  أن  يعني  وهذا".  جدران خالل  أن    السابقة  ومن  يمكننا 
 يلي: ما ستخلصن

 ة+ المصادر ورقية.السلسلة الوثائقيبعض وظائف تألية  +المكتبة التقليديـــــة =  المكتبة المحوسبة ❖
 لكترونية.المصادر اإل  لكترونية = المكتبة التقليديـــــة + تألية السلسلة الوثائقية +المكتبة اإل  ❖
  تاحة على الخط.اإل  + التقليديةلكترونية + رقمنة مصادر المكتبة  = المكتبة اإل ةالمكتبة الرقميــ ❖
 المكتبة اإلفتراضية = المكتبة الرقمية + مواقع الويب + سلسلة وثائقية افتراضية. ❖

 تمثيل لمراحل تطور المكتبة مع أهم التغيرات التي مي زت كل مرحلة. فيما يليو 
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  تمت اإلشارة إليه"  اإللكتروني  ميالتعل"   مصطلحتشير الدراسات إلى أن     التعليم اإللكتروني: حتمية تفرضها تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال .2
الكمبيوتر"  ندوة   في   مرة  ألول  المصطلح   استخدام   تم    عندما  1999سنة   على  القائم  في    based training-Computer  "التدريب  لتبدأ 

  أن   إلى تشير أدلةتوجد  ذلك ومع". فتراضياإل ميالتعل"و" اإلنترنت  عبر ميالتعل" مثل لهذا المفهوم دقيق وصف عن بحًثا أخرى  كلماتالظهور 
 Isaacميالدي أين تم  اإلعتماد على التعليم بالمراسلة من طرف    عشر  التاسع  القرن   منذ  موجودة  كانت  اإللكتروني  ميللتعل  رةالمبك    األشكال

Pitman    طريق    1840سنة لالتعليمي    المحتوى تصميم  عن  المجتمع  المناسب  فئات  لدى  التعلم  رغبة  لمتلبية  من    التي    حضورتتمكن 
التقليدي التعليم  يتطلبها  التي  الدراسية  وشبكة   .18الفصول  المتعددة  الوسائط  الحاسوب،  جهاز  استثمار  خالل  من  بعد  فيما  التعليم  ليتطور 
 .19اإلنترنيت للوصول إلى مرحلة التعليم اإللكتروني 

 . مفهوم التعليم اإللكتروني 1.2
، وعلـى هـذا  لمجالالوسائل اإللكترونية في ذلـك ا  استخدامإلى    ""اإللكترونية  أو  "اإللكتروني"ستخدم إلى جانب مصطلح  مصطلح ي    أي    شيري  

ولقد ات فقت .  20ا كان مجاله الوسائل اإللكترونية في نظام التعليم أيً   استخدام "التعليم اإللكتروني" يشير إلى    مصـطلح  األسـاس يمكـن القـول أن  
 هذا النوع من التعليم في النقاط التالية: العديد من الدراسات في تعريفها ل

خاللها    استخدام - من  يمكن  والتي  التعليم،  مجال  في  الحديثة  اإللكترونية  بالمواد    جمع  ،نيخز تالوسائل  المتعلقة  المعلومات  وتوصيل 
   .تحقيق الكفاءة والفاعلية المطلوبتينلالدراسية المختلفة 

ليـة الالزمـة يتعلق التعليم اإللكـتروني بكافـة األشـخاص الـذين يقـع علـى عـاتقهم القيـام بعمليـة التعلـيم، مـع ضـرورة تمـتعهم بـالخبرة العم  -
 .عمليةهذه الفي  استخدامهاللتعامل مع الوسائل التقنية الحديثة التي يمكن 

بكافة    ترتبط  - الحديثة  اإللكترونية  يمكن    ياتالتقنالوسائل  التي  تمثل   استخدامهاالمتطورة  والتي  التعليم  عملية  في  منها  واإلستفادة 
 استخدامها.الــتي يمكـن  البرمجيـات وكافــة وسـائل اإلتصــال ،األجهـزة والمعـدات، الحواسـيب

 .التعليم اإللكتروني والمكتبات الرقمية: أيُّ مستوى من التكامل؟ 2.2 
وبالتالي   ، نترنتوتصفحه عبر اإل  التعليمييتم من خاللها تقديم المحتوى    ، إذ اإللكترونيبدور هام في خدمة التعليم    الرقميةقوم المكتبات  ت

، وفي هذا الصدد يشير  العالمية  الويب  وشبكة  اإلنترنتخاصة مع ظهور    ضرورة حتمية  التعليم  عملية   في  الرقمية  المكتبات  إدخال   أصبح
Raitt 21من خالل اإللكتروني ميالتعلبها عملية  مدع  ت   أن يمكن التي  والطريقة الرقمية لمكتباتا  إلى أهداف: 

 المتعلم اإللكتروني. أداء تحسين -
 .اإلنترنت   على القائمة التعليمية الموارد وشمولية ونوعية كمية زيادة -
وفيما يلي عرض ألهم الخدمات اإللكترونية الخاصة    .وقتفي أي     اتاحتها  مع ضمان  رجاعستواإل  كتشافاإل  سهلة  الموارد  هذه  جعل -

 :22والمتمثلة في   2789والتي يتم إتاحتها في إطار معيار  بالمكتبات الرقمية التي تساهم في تفعيل عملية التعليم اإللكتروني
 . (Library Website)توفير الموقع اإللكتروني للمكتبة  -
 من أجل خدمة البحث واإلسترجاع.  (OPAC)إتاحة الفهرس اإللكتروني للمكتبة  -
 .(Electronic document delivery) التسليم اإللكتروني للوثائق -
اإللكترونية - المجموعات  الدوريات   (Electronic Collection)   توفير  ببليوغرافية،  أو  نصية  كانت  سواء  البيانات  قواعد  المتضمنة 

 الوثائق الرقمية والمرقمنة باإلضافة إلى المواد السمعية البصرية.  اإللكترونية،
 وتشمل:   (Electronic References Services) توفير الخدمات المرجعية اإلفتراضية  -
 اإلجابة على األسئلة المرجعية عن طريق البريد اإللكتروني. -
 (. Ask librarianخدمة إسأل المكتبي )  -
   (Frequently Asked Questions ) تكررةاإلجابة على األسئلة الم  -
 . (Chat Room service)خدمة الدردشة  -
أين نجد بأن  أخصائي المعلومات ملزم "  Selective Dissemination of Informationاإلحاطة الجارية والبث اإلنتقائي " خدمة  -

بتتبع كل جديد يتم نشره من أوعية المعلومات في التخصصات التي ت در س بالجامعة ثم يقوم بتصنيفها وفرزها حسب تخصصاتها ومعالجتها  

https://www.nature.com/articles/nm0998_1083
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آلية وذلك بعد تع المهني بطريقة  أو  البريد اإللكتروني  للمستفيدين بحسب تخصصاتهم عبر  اتاحتها  ليعيد  المستفيد في فنيا  اهتمامات  ريف 
 يهم ه منها.  نظام المكتبة في المرة األولى ليط لع على ما

 ويتخذ شكلين:  (User Training on Electronic Services) تكوين المستفيد عن بعد  -
محو األمية المعلوماتية بسبب عدم قدرة بعض المستعملين على استخدام المصادر اإللكترونية أو حتى الوصول إلى مصادر المكتبة  -

 مثل توفير مادة مرئية مسجلة على موقع أو صفحة المكتبة لتدريب المستفيدين على كيفية البحث واإلسترجاع لمصادر المعلومات الرقمية. 
 تقيات  والمحاضرات اإلفتراضية.عقد الندوات، المل -
 مثل اإلحالة إلى مواقع إلكترونية مهمة. (Internet Access)خدمة النفاذ إلى شبكة اإلنترنيت   -

 ISO  23 2789 معياروفقا لالخدمات اإللكترونية للمكتبات الرقمية يبين : (01رقم ) طط توضيحيمخ
   المكتبات الجامعية عّينة الدراسة واقع الخدمات اإللكترونية المقّدمة من طرف  .3

ولقد تم  التوصل إلى أن  الوصول إلى هذه المكتبات يختلف من الولوج     Googleتم  البحث بإسم المكتبات عي نة الدراسة في محرك البحث
ية عبر الموقع اإللكتروني الخاص بها مثلما هو الحال بالنسبة لمكتبة جامعة الملك عبد العزيز ومكتبة جامعة فرجينيا بعكس المكتبة الجامع

معة التي تنتمي إليها، ومنه سيتم اإلعتماد في هذه الدراسة على كل  الجزائرية امحمد بوقرة التي يتم تخصيص رابط لها ضمن موقع ويب الجا
من أجل حصر جملة الخدمات اإللكترونية التي تقدمها هذه المكتبات والمدع مة لعملية التعليم    -المشار إليها-من الموقعين وصفحة الويب  

 ه. اإللكتروني، وفيما يلي عرض ألهم النتائج المتوصل إليها في الجداول أسفل 
 :إتاحة الفهرس اإللكتروني •

 (: توفر خدمة الفهرس اإللكتروني في المكتبات الجامعية عي نة الدراسة 01جدول رقم) 
 الفهرس اإللكتروني الموقع اإللكتروني  المكتبة الجامعية 

 مكتبة جامعة امحمد بوقرة 
صفحة ضمن الموقع  

 الرسمي للجامعة 
الفهرس اآللي للمكتبة الفهرس  

 المشتركالموحد 

 الفهرس اآللي للمكتبة  موقع ويب مستقل  مكتبة جامعة الملك عبد

 الفهرس اآللي للمكتبة  موقع ويب مستقل  فرجينيا كومنولث   مكتبة جامعة

ات خذت المكتبات الجامعية عي نة الدراسة جملة من اإلجراءات تصب في إطار دعمها للتعليم اإللكتروني حيث عملت المكتبات الثالثة عن  
متها إتاحة الفهرس اإللكتروني من أجل عملية البحث واإلسترجاع والتي ت   عتبر ب عد بكفاءة من خالل تقديمها لخدمات إلكترونية عديدة في م قد 

 أهم الخدمات اإللكترونية الواجب توف رها في أي  مكتبة خاصة في ظل األزمات باعتبارها بوابة المكتبة للت عريف بمحتواها، تنوعت نوعية   من
الفهارس المتاحة مابين فهرس آلي خاص بالمكتبة المركزية في كل من مكتبة جامعة الملك عبد العزيز ومكتبة جامعة فرجينيا وفهرس آلي  

امحمد  خاص  »CCDZ«م وحد   الجزائرية  الجامعية  فهارس   بالمكتبة  من  عدد  في  البحث  عملية  إجراء  من  ي َمكننا  والذي  ببومرداس  بوقرة 
 .»RIBU«المكتبات الجامعية الجزائرية المشتركة في الشبكة الجهوية 

 : الخدمات المرجعية اإلفتراضية •
 المقد مة من طرف المكتبات الجامعية عي نة الدراسة (: الخدمات المرجعية اإلفتراضية02جدول رقم) 

 الخدمة المرجعية اإلفتراضية  المكتبة الجامعية 
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 مكتبة جامعة امحمد بوقرة 
اإلجابة عن استفسارات  

 المستعملين 
SDI  / FAQ  / 

 مكتبة جامعة الملك عبد العزيز 
اإلجابة عن استفسارات  

 المستعملين 
SDI  / FAQ 

Ask 

librarian 

 فرجينيا كومنولث   مكتبة جامعة
استفسارات  اإلجابة عن 
 المستعملين 

SDI 
خدمة  

 الدردشة 
FAQ 

Ask 

librarian 

  إدارة ت مك ن من    وآليات  أدوات  تطوير  الضروري   من   أصبح  إذ.  للمعلومات  دقيقال  سترجاعاإل  تحقيق  المكتبات  تواجهها  التي  التحديات  أهم  من
 أهمية  أكثر  المشكلة  هذه  تصبح.  تهمهم  التي  المعلومات  إلى   الويب  مستخدمي  وصول  وترشيد  الفع    بشكل  لمصادر المعلومات  الكبير  الحجم

الفئة   المعلوماتية  حتياجاتإلل  الجوهرية  الخصائص  بسبب  والبحثي  األكاديمي  للمجتمع  بالنسبة بها هذه  تتميز  إليه    24التي  وهو ما توجهت 
المكتبات الجامعية محل الدراسة من خالل تزويد صفحاتها بروابط تحيل إلى مجموعة من الخدمات اإللكترونية المرجعية تشمل اإلجابة  عي نة  

وخدمة اإللكتروني  البريد  طريق  عن  المستعملين  استفسارات  مع  Ask librarianعن  لإلتصال  أخرى  وخدمات  اإلنتقائي  البث  خدمة   ،
التي أتاحتها   Twitter  ،Facebook  ،WhatsAppاتف المكتبات، الدردشة ومواقع التواصل اإلجتماعي على غرار  المكتبيين مثل أرقام هو 

 مكتبة جامعة فرجينيا كومنولث من أجل اإلجابة والتزويد بالمعلومات في زمن قياسي.  
 تكوين المستفيد عن بعد:  •

 (: خدمة تكوين المستفيد المقد مة من طرف المكتبات الجامعية عي نة الدراسة 03جدول رقم) 
 المكتبة الجامعية 

 خدمة تكوين المستفيد

 محو األمية المعلوماتية   المستفيد تكوين  

 خدمة غير متوفرة  خدمة غير متوفرة  مكتبة جامعة امحمد بوقرة 

 مكتبة جامعة الملك عبد العزيز 
الدورات التدريبية على منصات  
خارجية أو في مواقع التواصل  

 اإلجتماعي

إرشادات لتدريب المستفيدين على 
البحث واإلسترجاع لمصادر المعلومات  

 الرقمية واستخدام المكتبة

 فرجينيا كومنولث   مكتبة جامعة
الدورات التدريبية على منصات  
خارجية أو في مواقع التواصل  

 اإلجتماعي

إرشادات لتدريب المستفيدين على 
 استخدام المكتبة 

الجامعية  المكتبات  في  فع ال  بشكل  حضورها  مقابل  الجزائرية  الجامعية  المكتبة  في  بعد  عن  المستفيد  تكوين  لخدمة  تام  غياب  تسجيل  تم 
وباإلعتماد    Facebookو  Twitterالدولية محل الدراسة والتي تم من خاللها عقد دورات تدريبية باستعمال وسائل التواصل اإلجتماعي مثل  

التطبيقا لعقد محاضرات وندوات كانت مبرمجة قبل كورونا أو طرح مواضيع تتماشى مع     ZOOMت اإللكترونية على غرار منصةعلى 
المعلومات   لمصادر  واإلسترجاع  البحث  عملية  على  المستفيدين  لتدريب  إرشادات  توفر  عن  ناهيك  اإللكتروني.  كالتعليم  الجارية  األحداث 

 ل النوع الثاني لخدمة تكوين المستفيد المرتبطة بمحو األمية المعلوماتية. الرقمية واستخدام المكتبة وهو ما يمث
 المحتوى الرقمي )المجموعات اإللكترونية(: •

 (: المحتوى الرقمي المقدم من طرف المكتبات الجامعية عي نة الدراسة 04جدول رقم) 
 المحتوى الرقمي  المكتبة الجامعية 

 مكتبة جامعة امحمد بوقرة  
قواعد  
 البيانات 

الكتب والدوريات  
 اإللكترونية

 /  / 

 مكتبة جامعة الملك عبد العزيز 
قواعد  
 البيانات 

الكتب والدوريات  
 اإللكترونية

 /  / 

 فرجينيا كومنولث   مكتبة جامعة
قواعد  
 البيانات 

الكتب والدوريات  
 اإللكترونية

وثائق  
 مرقمنة 

مواد سمعية بصرية  
 على الشبكة 

البيانات  قواعد  فيها  مث لت  ثرية  إلكترونية  لمجموعات  توفيرها  خالل  من  بعد  عن  التعليم  عملية  دعم  في  الدراسة  عي نة  المكتبات  ساهمت 
قواعد   من  متميزة  مجموعة  لديها  بوقرة  امحمد  جامعة  مكتبة  بأن   نجد  المثال  سبيل  فعلى  الثالثة،  المكتبات  بين  المشترك  الرقمي  المحتوى 

للتوثيق  البيانات   الوطني  النظام  طريق  عن  المسجلين  لروادها  توفرها  التي  المصدر  والمفتوحة  بالموجود    SNDLالتجارية  يكتفي  لم  الذي 
مثل   أخرى  بيانات  قواعد  في  اإلشتراك  على  كورونا  فيروس  بسبب  ف ِرضت  التي  الحجر  فترة  في  ،  IEEE  ،Elsevier  ،Springerوعمل 

الكتب والدوريات   إمكانية تحميل  العلمية، باإلضافة إلى  الباحث استكمال بحوثه  للتسهيل على  المنظومة وذلك  المعرفة ودار  قاعدة بيانات 
  اإللكترونية التي أتاحتها المكتبات محل الدراسة مع تمي ز مكتبة جامعة فرجينيا كومنولث في تقديم مجموعات إلكترونية إضافية تتمثل في 

 ثائق المرقمنة والمواد السمعية والبصرية. الو 

https://www.library.vcu.edu/covid19/faq/
https://www.library.vcu.edu/covid19/faq/
https://www.library.vcu.edu/covid19/faq/
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   . نتائج الدراسة:4
، وهو ما  إلكترونًيا  الرقمية  المكتبة  مهاقد  ت    أن  يمكن  التي  للخدمات  األكاديمية  والفائدة  الجودة  على  كبير  حد  إلى  المتعلم اإللكتروني  يعتمد  -

متها    تقوم  أن  ي شج ع في ظل جائحة كورونا على النظر في هذه التجربة واعتبارها   المكتباتمراكز المعلومات وفي م قد  الجامعية إلى إعادة 
  فرصة أكثر من أن تكون أزمة واإلستفادة منها للتطوير خاصة فيما يتعلق بالجانب الخدماتي الذي باتت مالمحه تت جه نحو اإلبتكار وتشجيع 

 ية. الرقم كتباتالم  وعالم اإللكتروني ميالتعل بين فاعللت  ا
العالم استفادت من فيروس كورونا، حيث أصبحت أكثر وعيًا بإدارة األزمات وأكثر اهتمامًا    - نستطيع القول بأن  المكتبات على المستوى 

ره الرغبة في التحول الرقمي واإلتا حة  بالصحة العامة من جهة وكيفية خدمة المستفيدين في أصعب الظروف من جهة أخرى وهو ما ي فس 
 الرقمية لمصادر المعلومات.

متها المكتبات الجامعية على المستوى الوطني الممثل بمكتبة جامعة امحمد بوقرة ببومردا  - س  اختلفت األدوار والخدمات اإللكترونية التي قد 
بالواليات المتحدة األمريكية في مواجهة فيروس    فرجينيا كومنولثوالمستوى الد ولي الممثل بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية ومكتبة جامعة  

 كورونا وتفعيل عملية التعليم عن ب عد على حسب اإلمكانيات المتاحة لكل مكتبة.
التعليم   - عملية  ودعم  لتفعيل  كورونا  جائحة  ظل  في  التعليمية  خدماتها  لتقديم  األساليب  من  مجموعة  الدراسة  عي نة  المكتبات  استعملت 

 والتي نوجزها فيما يلي: ISO 2789ي تندرج ضمن معيار اإللكتروني والت
 خدمات إلكترونية مشتركة ما بين المكتبات عّينة الدراسة:  •
 توفير خدمة البحث الببليوغرافي من خالل الفهرس اآللي للمكتبة.  -
 البحث في قواعد البيانات التي تشترك فيها المكتبة. -
اإلفتراضية  - المرجعية  اإلنتقائي    الخدمات  البث  خدمة  اإللكتروني،  البريد  طرق  عن  المستعملين  استفسارات  عن  اإلجابة  بالذكر  ونخص 

 واإلجابة عن األسئلة المتكررة. 
 توفير محتوى إلكتروني )الكتب، األطروحات، المقاالت العلمية( مع إمكانية التحميل.  -
 جامعية على حدى: خدمات إلكترونية ُمبتكرة وجديدة تمّيزت بها كل مكتبة  •
لربط وتوجيه    2789خدمات جديدة عن الخدمات المشار إليها في معيار    المكتبة الجامعية الجزائرية امحمد بوقرة ببومرداساستعملت    -

الجزائرية   العلمية  إلكترونية إضافية كمنصة المجالت  التوثيق عن بعد    ،ASJPمستفيديها نحو مصادر معلومات  المكتبة   PNSTبوابة   ،
 باإلضافة إلى المستودع المؤسساتي للجامعة. OPU-LUالرقمية الجزائرية لديوان المطبوعات الجامعية 

العزيزاستثمرت    - عبد  الملك  جامعة  اإللكترونية    مكتبة  الدراسية  الكتب  كمنصة  الم بتكرة  الخدمات  من  مجموعة  األخرى   Vitalهي  
Source لعلمية  ، منصة جامعة الملك عبد العزيز اKAUPP  منصة موسوعة ثقافة مكة ومنصة ،Audio Ketab  . ناهيك عن توفير رابط

 يحيل إلى المكتبة الرقمية للجامعة.
نجدها متمي زة من خالل استعمالها لمواقع التواصل اإلجتماعي   فرجينيا كومنولث  مكتبة جامعةبالنسبة للجهود الدولية المبذولة من طرف    - 

المباشر،   ZOOM  ومنصة  Twitter  ،Facebook  ،WhatsAppمثل   البث  طريق  عن  التعليمية  والخدمات  اإلفتراضية  الندوات  لتقديم 
صفحة   تخصيص  عن  المتعلقة   (COVID-19)  ناهيك  المعلومات  ونشر  إنشاء  خالل  العامة من  بالصحة  الوعي  تعزيز  خاللها  من  تم  

 بالتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا واإلشارة إلى أفضل الممارسات للعودة إلى المكتبة في ظروف مناسبة. 
 . اإلقتراحات:5
ارية لنشر األخبار والتعليمات واإلرشادات المتعلقة بفيروس كورونا التركيز على الجانب اإلعالني من خالل تفعيل خدمة اإلحاطة الج -

ل  باإلعتماد على المصادر الرسمية للبالد واإلعالن عن الخدمات المعلوماتية الجديدة والتعريف بأهميتها، فمثال تم  مالحظة من خالل تحلي
لة من قبل المستفيد كمواقع التواصل اإلجتماعي حيث يقل عدد  موقع مكتبة جامعة الملك عبد العزيز أن  بعض الخدمات اإللكترونية غير   م فع 

حه عدد الزيارات المحدود.    المشتركين فيها باإلضافة إلى قل ة الت فاعل مع بعض التطبيقات الذكية وهو ما ي وض 
ي - الجامعية  المكتبات  تجمع  م وحدة  تعليمية  منصة  كإنشاء  م بتكرة  تعليمية  ألساليب  المكتبة  قاعات استحداث  تخصيص  خاللها  تم من 

 تدريب إلكترونية افتراضية تستثمر في عملية تدريب المستفيدين وتكوينهم، تقديم المحاضرات والدروس اإللكترونية والمناقشات العلمية. 
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 جميع.التعاون والتواصل بين المكتبات محليًا ودوليًا لتقديم التجارب الناجحة خاصة في ظل األزمات لتعم الفائدة على ال -
وجود  - تضمن  والتي  التقنية  المستجدات  لمواكبة  مهاراتهم  وتطوير  الجديدة  المواقف  مع  التعامل  على  مدربين  اختصاصيين  تكوين 

 أخصائي معلومات في تأهٍب دائم لتقديم الخدمات اإللكترونية عن بعد.
 ضرورة تعاون أخصائي المعلومات مع أعضاء هيئة التدريس الختيار المحتوى الرقمي الذي يتماشى مع المقررات الدراسية.   -
اإلهتمام أكثر بطرق وكيفية تعليم الطالب والمتعلمين اإللكترونيين لضمان أكبر قدر من التفاعل كعقد المؤتمرات اإلفتراضية، الورش،  -

 ترونية.الندوات والمحاضرات اإللك
 مثل   المباشر  التواصل  أو  الفعلي  الوقت  مع  فاعل الت    مستوى   ترفع  إضافية  بتقنياتاإللكترونية    المرجعية  الخدمةتقديم    تعزيزيمكن   -

مثلما تمي زت به مكتبة جامعة فرجينيا    والمكتبيين  للمتعلمين  الدردشة  تكنولوجيا  أو  المحمول  الهاتف  عبر  القصيرة  النصية  الرسائل  استخدام
 كومنولث. 

   .السعي إلى تفعيل الخدمات اإللكترونية الناقصة مثل خدمة تسليم الوثائق -
 قائمة املراجع:
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مجلة أداء المؤسسات . دور التعليم اإللكتروني في زيادة كفاءة وفاعلية التعليم المحاسبي.    السقا ، زياد هاشم؛ الحمداني ، خليل ابراهيم -

ع.  الجزائرية  .] الخط  على  في  2]  عليه  اإلطالع  تم   [ الموقع:  [.  17/07/2020.  في  https://dspace.univ-  متاح 

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6809/1/E0203.pdf 
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